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Изх.№ 211/01.03.2019 г. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ЗАИНТЕРЕСУВАНО ЛИЦЕ.  

 

 

Във връзка с обявена обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на ЗОП с обект – 

доставка, и с предмет на изпълнение: „Доставка чрез покупка на торове за нуждите ТП ДЛС 

„Паламара“  за срок от една година, считано от датата на подписване на договора“, открита с 

Решение № ОП-2019-3-1/13.02.2019 г. на Директора на ТП „ДЛС Паламара”  и Обявление с изх. № 

163/13.02.2019 г.г. публикувано в РОП с импортен № 894181, в ТП на СИДП  ДЛС Паламара– с. 

Венец е постъпило по поща в деловодството на предприятието, съответно писмено искане и 

поставени въпроси, на 27.02.2019г. с № 212/25.02.2019г. по описа на изходящия пощенски регистър 

на заинтересуваното лице и с № 181/27.02.2019 г. по описа на входящия пощенски регистър на ТП 

ДЛС Паламара – с. Венец, от заинтересувано лице, относно горепосочената поръчка, със следните 

текстове и съдържание: 

Искане за допълнителна информация от заинтересувано лице: 

1. Моля разяснете, фактическото изпълнение на дейността по разстоварване на 

минералните торове предмет на настоящата обществена поръчка следва ли да бъде 

извършено с механизация и човешки ресурси на изпълнителя и за негова сметка 

2. Моля разяснете, допустимо ли е амониевият нитрат да бъде доставен в еквивалентпо 

смисъла на чл.49, ал. 2 от ЗОП, разфасовка като например в опаковки от по 600кг. 

 

1. Отговор на въпрос № 1: 

Дейностите по разтоварване на минералните торове, предмет на обществената поръчка 

следва да бъдат извършени с механизация и човешки ресурс на Изпълнителя и са за негова 

сметка.  

В случай, че Изпълнителя транспортира минералните торове с камион с отварящи щори 

от двете страни, разтоварването може да бъде извършено с механизация и човешки ресурс на 

Възложителя за негова сметка.  

 

 

2. Отговор на въпрос № 2: 

Да, допустимо е амониевият нитрат да бъде доставен в еквивалентна по смисъла на 

чл.49, ал.2 от ЗОП разфасовка като например в опаковка от по 600 кг. 

 

 

 

 

 

ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ: /П/ - заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор на ТП ДЛС Паламара – с. Венец 
 

Изготвил: П/ - заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
адв. Снежка Иванова 


